
Kerntaak FNV:  
strijden voor huidig en toekomstig inkomen   

Strijden voor behoud en verbetering van arbeidsvoorwaarden is de 
KERNTAAK van de vakbond! Daaronder vallen 
arbeidsomstandigheden, lonen, uitkeringen en pensioenen.

Pensioen is de arbeidsvoorwaarde voor ons toekomstig inkomen. 
Doel is bij pensionering de dan bereikte levensstandaard voort te 
zetten. In cao’s wordt daartoe een pensioenpremie vastgesteld, 
rekening houdend met een verwacht rendement. 

De arbeidsvoorwaarde pensioen gaat alle leden van FNV aan: 
zij die nog pensioen opbouwen en zij die met pensioen zijn. En niet 
alleen vakbondsleden maar ook de miljoenen andere werknemers die
pensioenpremie betalen. 

Uitvoering van deze arbeidsvoorwaarde 
is een kerntaak van de FNV.

Hoewel de middelen in de pensioenfondsen vanaf 2008 zijn 
verdrievoudigd, hebben veel pensioenfondsen sindsdien niet meer
geïndexeerd door toepassing van politiek vastgestelde rekenregels. 
Met gevolg een koopkrachtverlies van 25 – 30 %. 
De sector senioren voelt dit gelijk in de portemonnee, andere  in hun 
pensioenopbouw!

Het gaat om ons eigen geld, geen cent van de overheid! 



Het is daarom ONAANVAARDBAAR dat :

1. de FNV nog steeds geen speerpunt maakt van – en 
vakbondsmacht inzet voor –  uitvoering van de 
arbeidsvoorwaarde om bij pensionering de levensstandaard te 
kunnen voortzetten dus: indexatie van het pensioen! (inclusief 
herstel- en inhaalindexatie!)
(in de Vaste Kamercommissie SZW van 10 mei 2022 verklaart Willem 
Noordman:  De FNV is voorstander van de stelselherziening, omdat verhogen
van de rekenrente niet haalbaar is. ‘Dat hebben wij tien jaar geprobeerd. 
Daar is geen politiek draagvlak voor’ en daar legt FNV zich kennelijk bij 
neer en weigert met vakbondsmacht deze politiek gesanctioneerde 
diefstal ongedaan te maken.

2. de Sector Senioren door het Algemeen Bestuur van de FNV werd 
en wordt uitgesloten van invloed op het uitvoeren van deze 
kerntaak van de vakbond.

3.de gekozen gremia: Sectorbestuur, Sectorraad en 
Afdelingsbesturen door AB en Directie worden geblokkeerd om 
hierover te communiceren met hun achterban.

4. het AB FNV weigert in FNV de discussie te openen over de 
ernstige consequenties van het koopkrachtverlies bij het invaren 
in het nieuw stelsel. Sterker nog, door het mede presenteren van het 
Wetsontwerp Toekomst Pensioenen (WTP) door de voorzitter FNV 
wordt elke kritiek vanuit de FNV onmogelijk gemaakt. 

5. FNV middelen als royement gebruikt tegen de gekozen voorzitter
van FNV Senioren omdat die zich inspant om uitvoering van de 
arbeidsvoorwaarde pensioen te bereiken. 

Oplossing: 
Eenheid in FNV rond de Kerntaak Inkomen

hoger minimumloon, koppeling met AOW, indexatie voor elke generatie,
Automatische Prijs Compensatie, Voor 14!, ‘Niet mijn schuld’

Aftreden van de bestuurders, verantwoordelijk voor het 
niet uitvoeren arbeidsvoorwaarde Pensioen

Werkorganisatie ondersteuning van sectoren en geen
instrument van HB / AB

Actiecomité Red het Pensioenstelsel (www:redhetpensioenstelsel.nl)


